
Het Stadsjournaal is een uitgave van de 

gemeente Kerkrade en komt tot stand

onder verantwoordelijkheid van Bureau

Communicatie van de Bestuursdienst. 

Met het Stadsjournaal willen wij u graag

zo goed mogelijk informeren over

gemeentelijke aangelegenheden.

De pagina wordt zorgvuldig  

samengesteld.

Het is echter altijd mogelijk dat er een

foutje insluipt. Daarnaast dragen diverse

artikelen een informatief karakter. 

Er kunnen geen rechten worden ontleend

aan de teksten. De artikelen staan ook op

www.kerkrade.nl. Het emailadres is:

gemeentehuis@kerkrade.nl.

Stadsjournaal

World Clean up Day in Eurode

Op 19 september organiseert Stichting  
Eurode 2000+ in samenwerking met de ge-
meente Kerkrade en Stadt Herzogenrath een 
grensoverschrijdende actie om zwerfvuil op 
te ruimen.

Het zwerfvuil wordt opgeruimd op een drietal 
routes. Starttijd is 11.00 uur en het opruimen 
duurt tot 13.00 uur. 

De routes zijn als volgt:
- Route 1 Nieuwstraat en zijstraten tussen 

Pannesheide, rotonde bij de Lidl (startpunt) 
en Eurode Business Center (eindpunt) circa 
2 km.

- Route 2 Kapel Berenbos/ Abdij Rolduc 
(startpunt)- Burg Rode (eindpunt) circa 1,5 
km.

- Route 3 Langs de Worm, met start- en eind-
punt Baalsbruggermolen circa 5,5 km.

Voor materiaal wordt gezorgd en ook voor 
een hapje en een drankje. Meehelpen? Geef 
je dan op via info@eurode.eu Opgeven kan 
tot 13 september. Deelnemers worden een 
kwartier voor aanvang verwacht bij het start-
punt van een van de gekozen routes.

Corona nieuws

Door de maatregelen rondom corona is het 
voor inwoners niet altijd mogelijk om het 
rijbewijs op tijd te verlengen. De Europese 
Commissie had al besloten dat verlopen EU-
rijbewijzen tijdelijk langer geldig zijn. Deze 
regeling is nu verruimd.

Is een rijbewijs verlopen tussen 1 februari 
2020 en 30 november 2020, dan mag u nog 
9 maanden doorrijden met het verlopen rij-
bewijs. Deze periode gaat in vanaf de dag 
dat het rijbewijs is verlopen.

Wilt u het rijbewijs wel verlengen, dan blijft 
dit gewoon mogelijk. Bel in dat geval 14 045 
voor het maken van een afspraak. 
Voor meer informatie kijk op de website van 
de Rijksoverheid.

In de loop van september opent GGD Zuid 
Limburg twee nieuwe locaties waar mensen 
zich op coronabesmetting kunnen laten testen. 
Eén nieuwe locatie komt in Maastricht en éen 
in Landgraaf.

De GGD wil zo de reisafstand voor inwoners 
van regio Zuid-Limburg verkleinen, de testmo-
gelijkheden verruimen en de drempel voor een 
coronatest verlagen. In heel Nederland is het 
aantal testlocaties van de GGD’en uitgebreid 
tot ruim 80. Voor inwoners van Zuid-Limburg 
zijn thans de testlocaties in Urmond en (tijde-
lijk) in Maastricht-MECC beschikbaar. Er komen 
nu twee locaties bij.

Nieuwe testlocatie Maastricht 
De GGD heeft in overleg met Gemeente Maas-
tricht een parkeerterrein aan de Demertdwars-

straat te Maastricht als locatie gekozen. Deze 
locatie is lokaal en regionaal goed bereikbaar 
omdat ze vlak langs de A2 ligt. Bijkomend 
voordeel is de nabijheid van het Maastricht 
Universitair Medisch Centrum+, dat de afgeno-
men tests beoordeelt. 

Locatie Landgraaf
In Landgraaf komt de nieuwe testlocatie op het 
Megalandterrein. Ook hier is voldoende ruimte 
en een goede bereikbaarheid door de centrale 
ligging in Parkstad. 

De beide nieuwe testlocaties blijven in ieder 
geval een halfjaar open, maar vermoedelijk 
langer. Hier kunnen -net als in Urmond- de in-
zittenden van vier auto’s tegelijkertijd worden 
getest met een maximum van 128 auto’s per 
uur. Ook wie te voet of per fiets komt kan hier 

terecht. Er is een aparte ruimte voorzien voor 
het testen van kinderen. Voor het personeel 
worden de nieuwe teststraten geheel winter-
proof uitgevoerd. 

De teststraten zijn zeven dagen per week open. 
De duur van de openstelling is afhankelijk van 
het aantal afspraken en wordt in de avond-
uren tot een minimum beperkt. De route naar 
de testlocaties wordt duidelijk aangegeven. 
Sinds 1 juni kan iedereen met klachten die 
passen bij het coronavirus via 0800 1202 een 
afspraak maken om zich te laten testen bij 
de  GGD.  Dat kan ook online via rijksoverheid.nl/ 
coronatest. 
 
Voor vragen over corona kunnen mensen te-
recht bij de Corona informatielijn van GGD 
Zuid Limburg, 088 880 5005.

Tijdelijke Europese regeling geldigheid rijbewijzen verruimd

Twee nieuwe corona testlocaties in Zuid-Limburg
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Adresgegevens

Correspondentie-adres:
Gemeente Kerkrade
Postbus 600, 6460 AP Kerkrade
Telefoon: 14 045   Fax: (045) 56 76 356
E-mail: gemeentehuis@kerkrade.nl
Internet: www.kerkrade.nl

Bezoekadressen:
Gemeente Kerkrade, stadskantoor
Markt 33, 6461 EC Kerkrade
Voor het inzien van stukken,afdeling
Burgerplein en het vakloket Bouwen,
Wonen, Leefomgeving.

Gemeente Kerkrade, Raadhuis
Markt 1, 6461 EB Kerkrade
Hier vinden de vergaderingen van de
gemeenteraad en het college plaats.

Locatie Hammolenweg
Hammolenweg 6, 6466 XV Kerkrade

Openingstijden

Let op: Tijdelijk zijn onze openingstijden 
aangepast.

De telefonische bereikbaarheid is 
 momenteel:
maandag t/m donderdag van 8.30 tot
17.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Openingstijden stadskantoor (op afspraak)
ma t/m do van 8.30 tot 17.00 uur 
en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Zaterdag en zondag: Gesloten

Een afspraak maken is momenteel alleen 
telefonisch mogelijk.

Sociale wijkpunten
De wijkpunten zijn bereikbaar via Impuls,
via telefoonnummer 045-54 563 51
Alle spreekuren van Impuls gaan vanwege 
de Coronacrisis alleen telefonisch door.

Wijkteam West / Spekholzerheide
‘t Westhoes, Anemonenstraat 16

Spreekuur sociaal raadslieden
- maandag 9.00 - 12.00 uur
- woensdag 9.00 - 12.00 uur

Spreekuur maatschappelijk werk
- maandag 12.30 - 14.00 uur
- woensdag 12.30 - 14.00 uur

Wijkteam Noord / Eygelshoven
Socio-Project, Terbruggen 16
 
Spreekuur sociaal raadslieden
- dinsdag 9.00 - 12.00 uur

Spreekuur maatschappelijk werk
- dinsdag 12.30 - 14.00  uur

Sociaal wijkteam Oost / Chevremont e.o.
Sjevemethoes, Sint Pieterstraat 3
 
Spreekuur sociaal raadslieden
- donderdag 9.00 - 12.00 uur

Spreekuur maatschappelijk werk
- donderdag 12.30 - 14.00 uur

Sociaal wijkteam Oost / Bleijerheide e.o.
Kling Nullet, Maria Gorettiplein

Spreekuur sociaal raadslieden
- vrijdag 9.00 - 12.00 uur

Spreekuur maatschappelijk werk
- vrijdag 12.30 - 14.00 uur

www.kerkrade.nl

Deze informatie is bedoeld om u te attenderen 
op bekendmakingen van de gemeente Kerk-
rade die digitaal zijn gepubliceerd op de over-
heidswebsite
https://zoek.officielebekendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
Steenbergstraat 27 – plaatsen tijdelijke kan-
toor-en toiletunits 
Winselerhofstraat 9  – plaatsen erfafscheiding
Roda J.C.- Ring 61 - vestigen duurzaamheids-
centrum
Boudewijn-Eik 1-46 en Lourdesstraat 2-84 - 
uitvoeren groot onderhoud en verduurzamen 
appartementencomplexen
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
Directeur van der Mühlenlaan, Directeur 
Cortenstraat en Directeur Geurtsstraat - – 
kapwerkzaamheden
Geen bezwaar mogelijk

Verkeerbesluiten
Nabij woning Kasperenstraat 37 – aanleg ge-
reserveerde gehandicaptenparkeerplaats
Nabij woning Akkerheide 88 – aanleg gereser-
veerde gehandicaptenparkeerplaats
Nabij woning St. Corneliusstraat 17 – aanleg 
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
Nabij woning Schoutstraat 47 – handelen in 
strijd met ruimtelijke regels
Nabij woning Deken Deutzlaan 11d – aanleg 
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

Hoofdstraat Kerkrade ter hoogte van huis-
nummer 32 vanuit straatzijde links naast be-
wegwijzeringsmast (06020 – 001) – realiseren 
publieke laadpaal
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

De stukken liggen ter inzage bij het informatie-
centrum in het gemeentehuis. In verband met 
de Coronacrisis is dit geopend op dinsdag en 
donderdagochtend van 8.30 uur tot 12.00 uur. 
Een afspraak kan gemaakt worden door een 
mail te sturen naar gemeentehuis@kerkrade.nl

BEKENDMAKINGEN

Commissievergaderingen

Binnenkort vinden er diverse commissie-
vergaderingen plaats in het Raadhuis aan 
de Markt.  Vanwege de coronacrisis zullen 
de vergaderingen deze maand nog niet voor 
publiek toegankelijk zijn.  

Commissie Algemene Zaken en Middelen
Maandag 14 september 2020; 19.00 uur
Locatie: raadzaal
Commissiegriffier: D. Franssen, bereikbaar 
via het algemene telefoonnummer 14 045

Commissie Burgers en Samenleving
Dinsdag 15 september 2020; 19.00 uur
Locatie: raadzaal
Commissiegriffier: Vermeersch-Dortants, be-
reikbaar via het algemene telefoonnummer 
14 045

Commissie Grondgebied en Economische 
Zaken
Woensdag 16 september 2020; 19.00 uur
Locatie: raadzaal

Commissiegriffier: mevrouw B. Vermeersch-
Dortants, bereikbaar via het algemene tele-
foonnummer 14 045

De commissievergaderingen zijn live te vol-
gen en achteraf terug te zien via de website 
www.kerkrade.nl onder Bestuurlijke infor-
matie. 
Ook de actuele agenda’s en vergaderstukken 
zijn hier te vinden. 

Parkstad gemeenten werken samen in project tegen illegale hennepteelt

Vanaf 1 september sluiten alle Parkstad ge-
meenten aan bij het project HAP (Hennep 
Aanpak Parkstad) om de georganiseerde cri-
minaliteit, en meer specifiek de illegale hen-
nepteelt, te bestrijden. 

Heerlen en Kerkrade startten in 2019 samen 
dit project, waarbij op grote schaal loodsen, 
containers, bedrijfsgebouwen en opslag-
plaatsen gecontroleerd worden. Niet alleen 
op bedrijventerreinen maar op het hele 
grondgebied van de gemeenten. Ook Beek-
daelen, Brunssum, Landgraaf, Simpelveld en 
Voerendaal sluiten nu aan bij het project.

Door succes wordt het project uitgebreid
Tussen juli 2019 en juni 2020 zijn in Kerkra-
de en Heerlen 1738 panden gecontroleerd. 
Er werden 3 hennepplantages aangetroffen 
en ook diverse panden die in gebruik waren 
als tussenstation. 
Ook melden steeds meer pandeigenaren als 
zij door criminelen benaderd worden om 

hun panden aan hen te verhuren. Inwoners 
én pandeigenaren vinden het prettig dat er 
meer zichtbaar toezicht is.

Hennep en synthetische drugs worden op 
veel plekken geproduceerd
Criminelen gaan hierbij steeds creatiever te 
werk. Er is landelijk veel aandacht voor pro-
ductielocaties in agrarische gebieden waar 
een groot aanbod is van leegstaande stallen 
en boerderijen. Maar ook in stedelijk gebied 
worden op industrieterreinen en zelfs mid-
den in woonwijken grootschalige productie-
locaties ontdekt.

Vereniging Eigen Huis: “Kerkrade toch niet hoogste stijger bouwleges”

De Vereniging Eigen Huis heeft eind augus-
tus een bericht verspreid over de hoogte 
van bouwleges in Nederland. In dit bericht 
wordt gesteld dat een bouwvergunning voor 
een woning met een bouwsom van 170.000 
euro in Kerkrade 8.269 euro kost. Een bere-
kening door de gemeente komt uit op een 
legesbedrag van 5.797 euro. Dit bedrag is 
redelijk vergelijkbaar met bedragen die an-
dere gemeenten in de regio hanteren. De 
gemeente heeft contact opgenomen met de 
Vereniging Eigen Huis met het verzoek om 
opheldering over de uitgevoerde bereke-
ning. 
 
Op vrijdag 4 september heeft de Vereniging 

Eigen Huis gereageerd. Uit intern onderzoek 
is gebleken dat de Vereniging inderdaad een 
onjuist bedrag gehanteerd heeft. Oorzaak is 
een administratieve fout in de lijst van het 
onderzoeksbureau. Vereniging Eigen Huis 
betreurt de fout en biedt de gemeente Kerk-
rade haar welgemeende verontschuldigingen 
aan. De berichtgeving op de website van de 
Vereniging is aangepast.
 
De gemeente heeft de laatste jaren de tarie-
ven voor de bouwleges enkel geïndexeerd. 
Hierdoor is in de loop der jaren verschil 
ontstaan tussen de feitelijke kosten van de 
dienstverlening en de ontvangen leges. In 
2019 is besloten om de bouwleges voor 

2020 te verhogen om te komen tot een be-
tere kostendekking voor de dienstverlening 
rondom vergunningverlening. 


